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RESUMO 

O trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento ponderal de cordeiros provenientes 

de ovelhas Corriedale suplementadas no pré ou no pós-parto. O experimento foi conduzido 

em uma propriedade rural localizada no município de Piratini (RS), onde foram atribuídos os 

tratamentos: suplementação antes do parto e suplementação após o parto. As matrizes eram 

mantidas em pastagem natural e suplementadas diariamente com ração comercial fornecida a 

1,5% do peso vivo (0,615kg), fracionada em duas refeições. Foi mensurada a produção de 

leite das ovelhas no pico de lactação e o desenvolvimento ponderal dos cordeiros. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância e teste de comparação de médias de Tukey 

(P≤0,05). A produção de leite no pico da lactação foi 57% maior nas ovelhas que receberam 

suplementação alimentar durante o pré-parto. Os cordeiros nasceram com aproximadamente 

um quilo a mais de peso vivo, chegando ao final do período experimental, 35 dias de idade, 

com quase quatro quilos a mais que aqueles cujas mães foram suplementadas após o 

nascimento dos cordeiros. Concluiu-se que a suplementação das ovelhas no pré-parto 

proporciona melhor desempenho aos cordeiros quando comparada à suplementação no pós-

parto. 

Palavras-chave: Corriedale; Desenvolvimento ponderal; Escore de condição corporal; Fase 

de cria; Nutrição; Ovinocultura; Peso ao nascer. 

 

INTRODUÇÃO 

A mortalidade neonatal de cordeiros é um dos fatores mais importantes que limitam a 

eficiência zootécnica e econômica dos sistemas de produção de ovinos no mundo. A principal 

causa dessa mortalidade está associada à baixa vitalidade do cordeiro devido, principalmente, 

ao seu baixo peso ao nascer. Recomenda-se, portanto, que os cuidados se intensifiquem desde 

a fase de gestação, mais especificamente no seu terço final, até o completo desmame do 

animal, momento em que se encerra o período denominado “fase de cria” (ROCA FRAGA et 

al., 2016; ITHURRALDE et al., 2019; SARTORI et al., 2020). 

Esses efeitos negativos na sobrevivência dos cordeiros são aumentados em sistemas de 

pecuária extensiva (REFSHAUGE et al., 2015). No Rio Grande do Sul, a fase de cria coincide 

justamente com o inverno e início de primavera, época em que o campo natural, principal 

base alimentar dos rebanhos, apresenta déficit quanti-qualitativo de forragem (BENCKE, 



 

 

 

2016; ROSA et al., 2017) e passa a suprir apenas 80% das necessidades nutricionais da fêmea 

no periodo de gestação (SOUZA et al., 2009). Essa acentuada escassez de forragem resulta 

em consequências diretas e indiretas no sistema de produção, pela soma de fatores como má 

nutrição e baixas reservas corporais da mãe durante a gestação e parto, baixa produção de 

colostro e leite, entre outros (RAMOS e MONTOSSI, 2014).  

Nesse sentido, os sistemas alimentares devem preconizar alternativas que permitam a 

manutenção da condição nutricional das ovelhas. A inclusão de suplementação racionada em 

conjunto com o campo natural se apresenta como uma estratégia administrável para os 

produtores, visto que pode ser realizada com diversos ingredientes, desde rações comerciais 

até resíduos de lavouras (MANSOOR et al., 2020; MUNHOZ et al., 2020). De acordo com 

Banchero et al. (2015), ovelhas suplementadas estrategicamente com concentrado passam a 

mobilizar suas reservas priorizando a produção de colostro/leite e, consequentemente, 

promovem o desmame precoce de cordeiros mais pesados. Essa antecipação definirá as 

condições de peso e o escore de condição corporal (ECC) das matrizes, capacitando-as para 

manifestar seu potencial produtivo com o ganho efetivo em fertilidade para o seguinte ciclo 

de produção. 

Por todo explicitado, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o 

desenvolvimento ponderal de cordeiros provenientes de ovelhas da raça Corriedale 

suplementadas no pré ou no pós-parto. 

   

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em uma propriedade rural localizada no município de 

Piratini - RS (31º42’4”S 53º7’51”O), no período de 03/06 a 02/10/2020. O solo classificado 

como Litólico Distrófico compreende textura média, relevo ondulado, aflorações rochosas e 

substrato granito. O clima da região, segundo a classificação Köeppen, é do tipo Cfa (MOTA, 

1953). A vegetação, constituída de campo natural típico da região, era pastejada por ovinos e 

equinos, sem histórico de interferência de agricultura. A massa de forragem média foi de 72 

kg/ha de matéria seca (MS), valor apresentado na maioria das propriedades de produção ovina 

da região no período de inverno. 

Os animais utilizados, ovelhas e borregas cruzas Corriedale, foram divididos em dois 

lotes de 12 animais homogêneos quanto ao peso, dentição (idade) e escore de condição 

corporal (OSÓRIO et al., 2012), para a atribuição de dois tratamentos: Suplementação antes 

do parto e suplementação após o parto, alocados em delineamento completamente 

casualizado. Para suplementação, foi utilizada ração comercial fornecida diariamente a 1,5% 

do peso vivo (0,615kg), fracionada em duas refeições, no inicio da manhã e no final da tarde, 

durante 21 dias. A composição bromatológica da ração era: PBmín= 140g\kg; EEmín= 

20g/kg; FDAmáx= 160g; além de vitaminas e minerais. 

Os cordeiros foram pesados ao nascimento e aos 7, 14, 21, 28 e 35 dias. Aos 21 dias 

após o parto, pico de lactação de ovelhas de parto simples (CAÑEQUE et al., 1989), foi 

mensurada a produção de leite das ovelhas, conforme descrito por Benson et al. (1999). Os 

resultados foram submetidos à análise de variância e teste de comparação de médias de Tukey 

(P≤0,05). 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção de leite no pico da lactação foi 57% maior nas ovelhas que receberam 

suplementação alimentar durante o pré-parto (1,10kg/24h), quando comparadas às 

suplementadas no pós-parto, que apresentaram produção média de 0,7kg em 24h (Figura 1). 

Silva et al. (1998) citam para ovelhas Corriedale, puras e mestiças, criadas em sistema 

extensivo, produção diária de 0,697kg, enquanto Barbato; Perdigón (1998) constataram no 

pico de lactação produção de 0,750kg, já Corrêa et al. (2006) observou produção de 0,646kg. 

 

 
Figura 1. Peso do nascimento aos 35 dias dos cordeiros, e produção de leite no pico da 

lactação (PL) das ovelhas mães, que receberam suplementação alimentar no pré ou no pós 

parto. *Colunas acompanhadas de letras iguais, dentro de uma mesma categoria, não diferem 

significativamente para o teste de Tukey (P≤0,05).  

 

A correlação entre a produção de leite no pico da lactação e o desempenho dos 

cordeiros foi sempre altamente significativa e com valor superior a 0,6 (Tabela 1). Como 

consequência, verificou-se diferença significativa nos pesos dos cordeiros dos 7 aos 35 dias 

de idade, sempre com superioridade daqueles cujas as mães receberam suplementação durante 

o período pré-parto (Figura 1). Com um quilo a mais no peso ao nascer, esses animais 

apresentaram superioridade de aproximadamente dois quilos entre os 7 e os 14 dias, três 

quilos entre os 21 e os 28 dias, chegando ao final do período experimental, aos 35 dias, com 

quase quatro quilos a mais que aqueles cujas mães foram suplementadas após o nascimento 

dos cordeiros. 
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Tabela 1. Correlação entre a produção de leite no pico da lactação e o peso de cordeiros cujas 

mães receberam suplementação no pré ou no pós parto. 

 Dias após o nascimento 

 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 35 dias 

Correlação  0,66
**

 0,63
**

 0,68
**

 0,72
**

 0,71
**

 
 

*P≤0,05; **P≤0,01 

 

No presente estudo, os cordeiros das ovelhas suplementadas no período pré-parto 

nasceram com aproximadamente um quilo a mais de peso vivo (4,5kg), ao compararmos com 

aqueles provenientes das ovelhas suplementadas no período pós-parto, que nasceram com 

3,53kg (Figura 1). No RS, poucos dados estão disponíveis sobre o peso médio ao nascimento 

de cordeiros, os encontrados referem-se a cordeiros de 2,9 a 3,9kg nascidos de ovelhas 

Corriedale (SILVA NETO et al., 1971; OLIVEIRA, 1978; MÉNDEZ, 1981; FONTANA, 

1994; OLIVEIRA et al., 1996). Resultados semelhantes aos encontrados na literatura 

estrangeira, que cita valores entre 3,9 a 4,1 (CHO et al., 1988; ZHANG et al., 1991; 

BANCHERO et al., 2005).  

Segundo Oldham et al. (2011), cordeiros que nascem entre 3,5 e 6kg – com ligeira 

variação entre as raças – apresentam menor taxa de mortalidade. Para alcançarmos esse peso 

ao nascimento, o ideal é que a ovelha esteja com ECC entre 3 e 3,5. Esses valores podem ser 

alcançados ao potencializar estratégias de alimentação e manejo, principalmente durante o 

terço final de gestação, onde a suplementação pré-parto pode ser uma opção. Os cordeiros que 

as mães foram suplementadas no pré-parto apresentaram ganho de peso médio diário de 

aproximadamente 0,244kg/dia, enquanto os que as mães foram suplementadas após o parto, 

0,170kg/dia. Diferença importante, se considerarmos, além da maior sobrevivência, que esses 

animais serão desmamados mais cedo, possibilitando a recuperação das mães para o próximo 

período de cobertura.  

Conforme Mohammadi et al. (2010) e Castro et al. (2012), o consumo energético da 

ovelha influencia diretamente nos parâmetros de desempenho dos cordeiros até 

aproximadamente 50 dias de idade,  já que o leite materno não tem tanta importância a partir 

da oitava semana (GILL, 2005). Fato que vai ao encontro à pesquisa de Galvani et al. (2014) 

ao relatarem que o desmame precoce é um manejo viável e não ocasiona problemas nas 

características de produtividade e qualidade de carcaça. Portanto, por serem mais pesados, 

esses cordeiros serão terminados antecipadamente e proporcionarão, também, maior produção 

de quilos de cordeiro/ovelha/ano. 

 

CONCLUSÕES 

A suplementação das ovelhas no pré-parto proporciona melhor desempenho aos 

cordeiros quando comparada à suplementação no pós-parto. Todavia são necessários outros 

estudos com maior número de repetições para que se confirme que essa forma de 

suplementação repete os resultados obtidos. 
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